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Em. Robert. VIII 362 p., 9 a 15.—Paris, Presa 
Esperantista Societo, 33, rue Laeépéde. Prezo •— _ — —• — -*■  ■ — 1 —•- —— — • ■ * —“■ — ’- — -

sendpago kostas 0,50 fr. (0,20 S\
En sia antauparolo la aŭtoro skr 

ko enhavas: l-e ĉiujn elementojn de 1’Universala 
Vortaro; 2-e la de la Akademio akceptitajn vor
tojn; 3-e multajn esprimojn, kiujn oni renkontas 
en la esperanta literaturo.—Sume: 21.470 vortojn 
(7.975 radikojn, 13.495 derivitajn vortojn). — Ni 
rekomendas ĉi-tiun bonan verkon al niaj legantoj.

Kluĉu Esperanto—(Ŝlosilo Esperanto laŭ Cefeĉ) 
por poloj. Prezo 2 sd. Eldono de Jean Gunther, 
Varsovio. J

« “ r ' V- ' ■*  X ““*" g • ■ ”*r  . * *

Ni recevis kaj tre dankas:
L’ Esperanto et les langues nationa les, de gene

ralo Sebert, 1 broŝuro 24 paga. Office Central 
Esperantiste, 51 rue de Clichy, Paris. Prezo...
• Kvara Universala Kongreso^ Esperantista do

kumentaro. (Kajero dekdua). Eldonita de Centra 
Esperantista Oficejo.

Folioj de la vivo, de Santiago Rusinol, kun 
permeso de la aŭtoro esperanton tradukis Alfonso 
Sabadell. Prezo. 1 peseta. Editores J. Espasa éhijos. 
579, calle Cortes, Barcelona. Hispanujo.

Pri la lndo^ Eŭropaj Lingvoj kaj Esperanto, 
de, Th. Cart. Kolekto de ”Lingvo Internacia”. 
Prezo 15 centimoj. Presa Esperantista Societo. 
33, rue Laeépéde. Paris.

Raporto pri la Kvina Kongreso de Esperantis
toj (Barcelona /909) de Dr. P. Corret. Eltirita el 
” Lingvo Internacia”. Prezo 75 centimoj. Presa 
Esperantista Societo. 33, rue Lacépédê. Paris.

La Pleda por Ferrer, de Francisco Galceran 
Ferrer, kapitano de militaj inĝenieroj. Eldono de 
la Intemacia Esperantista Societo ” Libera 
Penso”. Prezo 15 centimoj.

Dictionnaire Esperanto-Francais, avec nom- 
breux dèrivès et locutions usuelles. Préface de 
Em. Robert. VIII 362 p

broŝurita: 2 fr. (0,805), bindita: 2,50 fr. (15)—La

n sia antaŭparolo la aŭtoro skribas: «Tiu ver
ko enhavas: l-e ĉiujn elementojn de 1’Universala 
Vortaro; 2-e la de la Akademio akceptitajn vor
tojn; 3-e multajn esprimojn, kiujn oni renkontas 
en la esperanta literaturo.—Sume: 21.470 vortojn 
(7.975 radikojn, 13.495 derivitajn vortojn). — Ni 
rekomendas ĉi-tiun bonan verkon al niaj legantoj. 

Kluĉu Esperanto—(Ŝlosilo Esperanto laŭ Cefeĉ) 
por poloj. Prezo 2 sd. Eldono de Jean Gunther, AT n yirf/xx’! c

La Biblia Profeto Cefanjahoantavianoncinta 
Esperanton. El la originalo tradukita. Prezo 0,20 Sm. 
Presa Esperantista Societo, 33, rue Laeépéde. 
Paris. Francujo.
TEKA-jarlibro 1909 II voi. Ekdonita de la Tut
monda Esperanta Kuracista Asocio. Kun la por 
treto de la prezidanto de la TEKA, Prof-ro D-ro 
Henriko DorrLyqu.' ? <
H. F. Adolf Thalwtzer, Kõtzschenbroda-Dresden,
1910. Broŝ 5 0,4, 5^. 5 0;6.

La TEKA, la plej granda internacia faka 
asocio, eldonis la duan jarraporton. Lã bela 
libreto enhavas pli ol jar-raporton. Gi estas 
mirinda propagandilo ne nur pbr kuracistoj, 

. . sed ankaŭ por la tuta esperan tista afero. Al- 
x donitaj estas artikoloj pri Ruĝa Kruco & Es

peranto, pri la medicina terminaro ktp. Mi-

I
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rinde preskaŭ kreskis la listo delaTEKA-anoj, 
Monti u ĉi tiun libreton al iu ajn nekrede
mulo : certe li konfesas, ke ĉi tiuj 700 Ku
racistoj el la tuta mondo ne estus unuigitaj, 
se Esperanto ne estas grava, plej scienca & 
esperplena afero! La prezo estas rilate tre 
modesta.

tM t j , *
• * «L t. a- •

Plena Vortaro Esperanto Esperanta kaj Esper- 
anto Franca, (du volulnoj) de Emile Boirac, 
Rektoro de la Diĵona Universitato Prezo: 9 fran
koj afrankite; havebla ĉe la Presejo Darantiere, 65, 
rue Ghabot-Gharnj, Dijon, Francujo.

Proverbaro Esperanta, laŭ la vel ko «Frazeo
logio rusa-pola-franca-germana» de*  M. F. Zame
nhof, aranĝis D’ L. L. Zamenhof. 1 voi. 82-paĝa; 
Paris, Haehette ei C.ie; prezo: Fr. 1,80.—;

Jen nova .libro de nia Majstro. Gi ne estas 
tiu, kiu havos malplej da sukceso; ĝi ne estas 
tiu, kies sukceson nia Magstro vidos kun malplej 
da plezuro, ĉar lia fila pieco ĝojos, ke la verko 
de lia patro pri kvarlingva frazeologio-proverbaro 
estos pli konata kaj pli kaj pli konatiĝos per 
Esperanto. x

Tiu libro enhavas 1232 proverbojnz «Por ke 
oni povu facile trovi la proverbojn, traktantajn 
pri ĉia dezirata temo, la laŭenhave dividitaj gru
poj da proverboj estas numerita, kaj en la tino 
de la verko estas presita alfabeta registro de temoj, 
kun montro de la numeroj, sub kiuj oni povas 
trovi ĉiun apartan temon»
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' Todos os esperantistas brazileiros devem ler 
na «Gazeta de Noticias» a secção ESPERANTO 
GAZETO, que se publica duas vezes por semana, 
contendo as mais recentes e importantes infor 
mações sobre o movimento esperantista mundial.

Sendo a «Gazeta de Noticias» um dos nossos 
mais apreciados orgãos de publicidade, desneces
sário é encarecer o auxilio que nos presta com a 
creação do «Esperanto Gazeto», cuja redacção está 
confiada a um dos chefes do esperantismo brazi-
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qualquer encomménda de obras sobre esperanto 
editadas no Brazil ou no estrangeiro, assim como 
acceita assignaturas para todos os-jornj.es espe
rantistas do mundo.

Dirigir-se ao secretario da B. L. E., rua Sete 
de Setembro 195, Rio de Janeiro.
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A Brazila Ligo Esperantista encarréga-èe de

jornj.es
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Grupo de kongresanoj en “Cremerie Buisson”. 
(Kliŝaĵo de “Fon-Fon’)
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De 1’ esperanto la Verda Stelo 
Brilas kun forto kaj energi’, 
Ke tre mirinde bela ĉielo 
Lumon varmigan disĵetu ĝi.

9 * *

Kiel birdetoj al Sun’ venanta 
Kantas en arboj je la maten’ 
De nia Stelo, nun aperanta, 
Tre nin ĝojadas glora 1’alven’.

...........

(ĉ)
ESPERANTISTA KANTETO K------

*

*

Brilu, oh ĉiam, astro benita, 
Per via lumo fortigu nin, 
La nigra nokto estos venkita, 
Amo kaj Paco daŭros sen fin’.

4*
Dedicita al la 3’ Brasila Kongresi 

de Esperanto.

Nokto senluma regis sur tero, 
Estis malpaco ĉe la Homar’,
Sed jam de 1’ bono kaj de Vespero 
Venas en korojn la radiar’.

• •
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Esperanto kaj la brazila Registaro
La Ministro de Internaj Aferoj de nia lando 

ricevis plezure la inviton, kiun al li alvenis per 
diplomatia vojo, de la registaro de Usono pri 
oficialaj reprezentantoj en la 6*  Kongreso kaj li 
elektis lertan oficiston de sia Ministrejo por tiu 
delikata tasko. La oficisto, kiu meritis tian gran
dan honoran de Lia Moŝto S-ro Ministro, estas 
nia bona samideano S-ro J. B. Mello Souza, konata 
esperantisto kaj sindona propagandisto.

La Ministro nomis lin “ oficiala delegito de 
la brazila registaro apud la 6*  Kongreso de Es
peranto” kaj pri tiu decido informis la brazilan 
Ministron de Eksterlandaj Aferoj, por ke ĉi-tiu 
la oficialajn paperojn aranĝu.

Tia decido ne estas senvalora, ĝi estas 
fakte grava kaj montras ankoraŭ unufojon la 
simpation nediskuteblan de niaj altrangaj emi
nentuloj por Esperanto.

Okaze de tiu nomigado estas devo reme
mori, ke de la komenco de nia propagando ĉiam 
la ministroj, kiuj ajn ili estis, montris deziron 
kelpi nian lingvon.

La tiama ministro Tavares de Lyra persone 
prezidis nian Unuan Kongreson; la ministro 
Laŭro Muller enskribigis Esperanton inter la 
klaraj lingvaĵoj por la telegramoj; la Ministro Mi
guel Galmon permesis la presigon esperante de 
la oficiala libro de Statistiko; la militministroj 
Hermes da Fonseca, (ĵus elektita kiel prezidanto 
de la Respubliko) kaj Generalo Bormann sendis 
specialajn reprezentantojn al niaj kongresoj kaj 
permesis kursojn en militlernejoj; la urbestroj 
Souza Aguiar kaj Serzedello Correia helpegas 
la propagandon per la kursoj en ĉiuj modelaj 
lernejoj de Rio de Janeiro; kelkaj prezidantoj 
de Ŝtatoj ĉeestis paroladojn por nia afero.

Tiaj kontinuaj pruvoj de simpatio de la bra
zila registaro montras, ke ĝi bone komprenas 
nian epokon kaj premias nian penadon.
La ĵusa elektado de oficiala reprezentanto denia 
lando en la tutmonda kunveno de la esperant
istoj estas sendube tre valora kaj eĉ eksterlande 
ĝi helpos la propagandon de niaj samideanoj.

Aliflanke la persono elektita por tiu misio 
estas tute kompetenta kaj nepre devas poste 
prezenti al Sro Ministro detalan raporton pri la 
Kongreso kaj la esperanta movado.

Alia grava fakto ĵus okazis en la sama Mi- 
trejo rilate al Esperanto. En ĝi funciadas sub 
la prezido de la Ministro mem komisio speciale 
nomita por studi la reformon de la publika ins
truado. Kiam oni diskutis la parton rilate al la ler
nado de la vivantaj lingvoj, unu el la komisianoj 
Snro Grafo Affonso Celso proponis simpatian de
ziresprimon por Esperanto, kiu estas aprobita.

Tiuj senintermankaj pruvoj de la registaro eĉ 
en la plej rimarkindaj fakoj signifas, ke la de
finitiva venko de nia lingvo ne estas malprok
sima.

E. B.

KOmERCO KflD IDDU5CRI0
LA MATEO

Ĉu vi scias, kio estas la mateo? Se ne, ek 
sciu do, ke la mateo estas folio de arbo,kiu kresk
as en Sudameriko, pli speciale sur la plataĵoj 
de Curityba.

La teo, kiu rezultas el la infuzo de la folioj 
de mateo, liveras trinkaĵon agrablan, aromatan, 
kiu igas la soifon, kiel la malsaton, pli tolerebla, 
kaj plie rebonigas la fortojn, okazigante nek 
laciĝon nek ekscitiĝon.

Laŭ D*  Monin, sekretario de la Franca So
cieto de Higieno: «La mateo estas produktaĵo, 
kiu dank’al siaj proprecoj kaj, plie, pro sia mal
kareco, povus fari grandajn servojn por higieno, 
precipe en la eŭropaj urboj, se oni pligrandigus 
ĝian uzadon.»

S' Henri de Parville diris: «La trikaĵoj plej 
efikaj por la rapida liberigo de 1’stomoko, dum 
la unua parto de digestado, estas: teo, kafo kaj, 
unuarange, mateo, kiun oni trinkas post varma 
infuzo, kiel teo».

Nuntempe, la mateo estas en tuta Sud 
ameriko la nacia trinkaĵo.

Nia samideano Ed. Struth, 64-, rue Michel-Bizot 
Paris (telefono 934-48), kun plezuro al ĉiu liveros- 
sciigojn pri ĝi.

Ni devas aldoni, ke, antaŭ ne longe, en 
Parizo, ĉe la Granda Palaco, dum la lasta «Ter 
luktura Konkurso», S*  Struth organizis elmontron 
de tiu produktaĵo, ornamitan per esperantaj 
flagoj kiu faris bonegan efikon, por la propagando 
de nia kara lingvo.t *

Se la Esperantistaro bonvolos interesiĝi je 
lia afero, li denove faros similan elmontron ĉe 
la baldaŭa «Ekspozicio de manĝaĵoj», kaj eldo
niĝos, en Esperanto, broŝuron pri mateo, sed 
nur se la Esperantistoj lin kuraĝigos.

Unu duonfunto da mateo, kun bela broŝuro 
en Esperanto «Brazilio, parolado de S*  Everardo 
Backheuser, prezidanto de la Brazila Ligo Espe
rantista, farita ĉe la “Societo de Geografio” en 
Parizo, sub la prezido de Lia Ekscelenco S. Ga
briel de Piza, plenrajta Ministro de Brazilio en 
Parizo», estos sendata afranke por fr. 0.85 (sd. 
34) aŭ nur specimenpaketo (por 12 tasoj) por fr*  
.020 (sd. 8).

Tomaso Vidinta.

(El ‘ La Revuo”)
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flbVOKO
EL “RAKONTOJ PRI AMO” DE JOÃO BAENA

Sunradio falis sur la sep glavojn, kiuj dis
ŝiras la bruston da la Sankta Virgulino Dolorata, 
kaj du gekolomboj flirtetis super la kornicoj de 
1’ templo, inter la densaj nuboj de bonodorfumo, l 
kiuj suprenleviĝis el la bonodorfumiloj, maldikiĝ- Í 
ante tra la altaroj kaj ogivoj.

Genufleksinta, tre ĉasta kaj malĝoja, ten-1 
ante la blankegajn manojn kunmetitajn en sinten- j 
adoA de petego, kai la beletajn okulojn turnitajn al 
la Ĉielo, tiu kiun mi amas kaj pri kiu mi sopi
ras, preĝis kun tiom da fervoro kaj piemeco, ke 
estus malfacile scii, ĉu ŝi petegis kompaton por 
siaj grandaj kulpoj, ĉu ŝi preĝis ardege por la 
feliĉeco de sia amo.

—Sankta Virgulino Dolorata, protektu tiun, 
kiun mi amas, kaj pri kiu mi vane sopiras.

*
* *

Mi amis ŝin en tiu mallonga intertempo per 
ĉiuj fortoj de mia animo, per tuta sincereco kaj 
akmovo de unua korinklino.

Kaj kiam la Diservo finiĝis, mi ekvidis, ke 
mia feliĉego ankaŭ finiĝis, restante al mi nur la 
dolĉa-maldoĉa rememoro de tiuj forflugantaj mo
mentoj dum mi ekvidis la paradizon, ne povante 
atingi ĝin.

—Sankta Virgulino Dolorata,protektu mian amon.
*

* *

. • l

Tiu, kiun mi amas, kaj pri kiu mi sopiras de 
longe forlasis min; sed min forlasante ŝiaj bel
egaj okuloj renkontis la miajn, kaj neniam plu 
mi povas forgesi ilin, neniam plu.

Ili estis, tiuj okuloj, tiel klaraj, tiel puraj, 
tiel kvietaj, ke oni dirus ilin faritaj el porcelano, 
kiel tiuj de la pupoj riĉaj. Okuloj, tiaj kiaj ne 
havante la reveman esprimon de la suferantoj, 
penetros en la profundon de 1’ koroj por ĵeti 
en ilin la ĝermon de la pasio, kiu malsaĝigas 
kaj mortigas. Okuloj tiaj, kiaj delogas nin kaj 
suprenlevas nin al la Ĉielo; kiuj forpuŝas nin 
kaj instigas nin al krimo.

—Sankta Virgulino Dolorata, protektu la mar- 
verdajn okulojn de la virino, kiun mi adoras kaj 
amas.

*
* *

Ŝi forlasis min, sed ĉu brilas en la Supro la 
konsoliga lumo de la stelaroj, ĉu falas ĝermig- 
ante la teron la brulantaj radioj de 1’ suno, mi 
vidas ilin ĉiam fiksataj sur min, persistaj kaj 
kruelaj, revivigantaj al mi la doloron perdi ilin, 
kaj la saŭdadon, kiu kortuŝas min kaj doloras 
min, kiel malfeliĉulon. Sed mi deziregas vidi ilin,

efektive, denove, surverŝantajn sur mian animon 
turmentitan la brilegon, kiu iluminas ilin kaj 
poste... poste morti.

Kaj k iam,ĉe la lasta momento, la animo for
kuros el la tera envolvaĵo, ili venu kompatemaj 
kaj malavaraj, doni al mi la lastan oleumon de 
sia kiso farita el lumo.

—Sankta Virgulino Dolorata, protektu mian 
amon. Donacu al mi la favoron havi en la lasta 
momento, kiel du vakskandelegojn, tiujn adora
tajn okulojn, kiuj forkuris de mi kaj sin impresas 
ĉiam sur mian retinon, persistaj kaj kruelaj, ĉu 
brilas en la Supro la konsoliga lumo de la stel
aroj, ĉu falas ĝermigante la teron la varmegaj 
radioj de 1’ suno.

—Sankta Virgulino Dolorata, estu malsevera, 
estu kompatema.

Tradukis
La Forgesite.

NIA LASTA VESPERMANĜO

Estis timinde, ke ne venu multenombraj marŝ
antoj la 12-an de Februaro, ĉar en tiu momento, 
ne estis facile iri ien ajn, dank’ al la terura inund
ego. Pro tio, nia fervora amiko S-ro Ernest Arch- 
deacon ne estis kuraĝinta alkonduki siajn invit
itojn, alkiuj rari nantes in gurgite vasto estus don
intaj malbonan opinion pri la viveco de nia afero 
en Paris.

Sed niaj timoj estis vanaj, ĉar venis pli ol kvardek 
personoj, kaj, kiel kutime, nia vespermanĝo estis 
tre interesa; sed rakonti multon pri ĝi eble ne es
tus tre interese, ĉar estus paroli pri ni mem. Tamen 
ni devas diri du vortojn pri la ĉeesto de niaj alilan
daj amikoj S-roj Keating kaj Metaksa. Launua, kiu 
marveturos al Brazilio dum oni legos tiujn liniojn 
nin adiaŭis per emociplenaj vortoj, dankante nin pri 
nia gastameco al si, dum, kontraŭe, ni estis tre 
feliĉaj akcepti inter ni unu el la loĝantoj de tiu bela 
lando, kie ni kalkulas tiel bonajn amikojn, kaj inter 
ili ni nomos S-ron E. Backheuser, kiun neniu el ni 
forgesis. Estu bona al Li, Maro, portu Lin bone 
fartantan en lian landon, kie Li povos rakonti, ke 
la Esperantistoj de ia ajn nacio estas ie ajn, kva
zaŭ ali estis en sia lando mem.

El“ Taris Esperanto”

SCIIGO
>

La Internacia Propagandejo Esperantista, 
kiu eldonas la Ĉefeĉajn Ŝlosilojn estas nun 
direktata de sendependaj kuratoroj kaj estraro 
elektata de Brita Esperanta Asocio.

Ĝia nova adreso estas 135, High Holborn, 
London, W. G. — La Ĉekbanko Esperantista 
tamen estas ankoraŭ en Merton Abbey.
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KRONIKO

ŜTATO PARÁ.—Norda Matena Stelo sendis 
cirkuleron en esperanto al ĉefaj anoj de 1’ fremda 
kolonio en urbo Belém, klarigante la profitojn 
de Esperanto kaj petante iliajn aniĝojn al la 
klubo.

Inter aliaj favoraj respondoj, estas tiu de 
Sociedade União Humanitaria de Soccorros Mu- 
tuos, kiu sendis leteron al la sekretario de 1’ klubo, 
fervore aplaŭdantan la propagandon. Ankaŭ Cen
tro Galaico, rekoninte la praktikan utilecon de 
Esperanto, promesis sian tutan apogon al Nor
da Matena Stelo.

—Okazis jam konkurso por elementaj profe
soroj de Esperanto, organizita de N. M. Stelo. 
La kunkurintoj ŝatige plenumis la postulitajn 
pruvojn kaj estas aprobitaj la jenaj gesamide
anoj: sino Aurelia de Seixas Franco, leŭtenanto 
Feliciano Lamenha do Rego Barros, kaj sro. Joao 
Coral. Kiel premioj oni disdonis ekzemplerojn de 
Hamleto kaj de Fundamenta Krestomatio.

Ĉi-tiuj geprofesoroj baldaŭ malfermos ele
mentajn kursojn kaj eniros en la klason superan 
por ricevi la ateston pri kapableco.

—La ĵurnalo «Provincia do Pará» daŭrigas pu
blikigi interesajn informojn pri esperanta movado 
en-kaj eksterlande.

Ni profitas la okazon por gratuli al nia es
timinda samideano, dro Nuno Baena, pro la re
zultato de la lerta kaj vigla propagando, kiun 
li faradas en la nordo de Brazilio.

ŜTATO MARANHÃO.—Sro inĝeniero Agenor 
de Miranda, kiu estis la delegito de 1’organiza ko
mitato de la Tria Brazila Kongreso, daŭrigas la 
propagandon de nia lingvo. Li ĵus sendis al ĉiuj 
telegrafoficejoj de tiu Ŝtato afiŝojn skribitajn en 
ses lingvojn, inklusive Esperanto.

RIO DE JANEIRO.— Je la 20? de Majo, en 
Lyceu de Artes e Officios, nia samideano profe
soro Pedro Alvares Coutinho faris paroladon pri 
Esperanto, malfermante du noktajn kursojn por 
ambaŭ seksoj. La kursoj funkciadas ĉiuĵaŭde.

Tiu sama sinjoro malfermis kurson en ler
nejo Bazilio da Gama.

—Jam forveturis al Usono niaj bonaj amikoj 
S-roj J. B. Mello Souza kaj Querino de Oliveira 
Kiel ni jam diris, ili estis elektitaj de la 3? Bra
zila Kongreso por reprezenti la brazilajn espe
rantistojn en la 6*  Universala Kongreso.

Tiu sinjoro reprezentos ankaŭ la brazilan 
registaron en tiu tutmonta kunveno. Bonaj ventoj, 
alportu ilin al Washington!

—La 7?n de Junio, en Hotelo Paris, okazis la. 
monata vespermanĝo de geesperantistoj de Rio.

La invitito estis sro Barboza Lima, deputato 
kaj unu el niaj unuaj oratoroj. Tiu sinjoro estas 
nun fervora esperantisto kaj li promesis al la pro
pagando sian tutan entuziasmon.

Laŭ kutimo, oni estis elektinta sekretarion kaj 
tiu estis dro. E. Backheuser, nia konata sami
deano, kiu raportis pri la laste okazinta manĝo, 
ridiginte nin ĉiujn per sia gajiga babilado.

—La ĉiutaga ĵurnalo Imprensa publikigis en 
3’ de Junio, tre bonan artikolon, skribitan de sro 
Franco Vaz. f \ à

—Ankaŭ 0 Paiz aperigis artikolon titulita n : 
«A theosophia e o Esperanto», de kapitano R. 
Seidl.

—Populara ĵurnalo Gazeta de Noticias, kiu 
nun aperigas dufoje ĉiusemajne plenajn infor
mojn pri Esperanto, malfermis grandan konkurson 
por traduko de artikolo de 1’fama nacia verkisto 
Coelho Netto, artikolo en kiu la verkinto apogas 
kaj laŭdas nian lingvon per tre belaj poeziaj fra
zoj. De la tri unuaj venkintoj, Gazeta publikigos 
la portreton kaj al ili Brazila Ligo donos pre
miojn.

—Je la 30? de Junio, dro Backheuser faris pa
roladon en Kristana Asocio de Junuloj, ilustri
tan per lumaj bildoj. Ĉirkaŭ 200 personoj ĉeestis kaj 
sro. Oscar Costa malfermis kurson, kiu funkciadas 
dufojojn ĉiusemajne.

—S-ino Irene Santos malfermis kurbon en Peda
gogian por lernantinoj kaj estas anstataŭigita 
de s-ro Oscar Costa en la lernejo Benjamin 
Constant, kie tiu sinjoro malfermis alian kurson 
por profesorinoj.-

Dum foresto de s-ro Mello Souza, kiu nin 
reprezentos kaj la brazilan registaron en la 6? Kon
greso, la kurso ĉe lernejo Tiradentes estos 
donata de s-ro /Hernani Mendes.

—Antaŭ kelke da tempo, Brazila Ligo petis 
de la urbestro permeson efektivigi ekzamenojn 
por profesoroj aprobitaj en salono de Normala Ler 
nejo, kaj li ĝentile konsentis. Laŭ tio, oni invitis 
la samideanaron brazilan por fari la ekzamenon, 
kaj granda nombro da personoj ambaŭseksaj al
kuris fervore. La ekzamenintoj, deputato Medei
ros e Albuquerque (prez.), dro. Everardo Backheu
ser kaj dro Couto Fernandes, aranĝis la regularon, 
pli malpli laŭ eŭropaj ekzamenoj por profesoroj.

La tiam sukcesintaj profesoroj aprobitaj mal
fermis diversajn kursojn kaj jen la nomaro de la 
novaj geinstruantoj:

Hernani da Motta Mendes, João Baptista Mello 
Souza, Francisco de Almeida Junior, S-ino Irene 
Amelia Santos, Alekso Fanzeres, S-ino Julia Fer
nandes, Lauriano das Trinas, Fino Arteobella Fre
derico, Oscar Costa, Querino de Oliveira, S-ino Ma
ria Chalréo, José Martins dos Santos Filho, d-ro 
Magnus Sondahl, S-ino Margarida de Mattos kaj 
Pedro Alvares Coutinho.
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—La 29a.n de Junio okazis ĝenerala ordinara 
kunsido de Brazila Klubo «Esperanto» por elekto 
de nova estraro, kiu nun estas lajena: prez. s-ro 
Lauriano das Trinas; vic-prez. d-ro Ataliba de 
Araujo; 1*  sek. s-ro Hernani da Motta Mendes 
(reel.); 2*  sek, s-ro Pedro AlvaresCoutinho; 1*  kas. 
s-ro Alekso Fanzeres; 2*  kas. s-ro Henrique Ta
vares da Silva.

Krom tio estraro, estas electita konsilantaro 
konsistanta el la jena membroj:

S-inoj Julia Fernandes, Irene Amelia Santos 
kaj Rackel Bessa Santos, Sroj Honorio Leal, ko
lonelo Manoel Portilho Bentes, José Martins San
tos Filho, Edmundo Felix Tribouillet, Alberto Lobo, 
(reelektitaj), Severino de Freitas kaj Marcolino Mon
teiro.

Tiu klubo fervore daurigas la propagandon 
kaj nun ĝi subtenas pli ol 20 kursojn en Rio. Ni 
profitas la okazon por siigi, ke ĝia nuna sidejo 
estas: rua Sete de Setembro, 195.

—Reformador, oficiala organo de Federação Es
pirita Brazileira (Spirita Brazila Federacio) publi
kigis bonegan noticon pri la 3’ Brazila Kongreso 
kaj proponis siajn kolono, n por artikoloj de propa
gando. Ni tre dankas.

—De la sekretario de Associação Protectora dos 
Animaes (Asocio por Protektado al la bestoj ri
cevis Brazila Ligo leteron, per kiu li promesas ĝian 
apogan al la propagando kaj metas je niaj dispo
noj la kolonojn de ĝia ĵurnalo «Zoophilo Brazi- 
leiro». Por tiu ĵurnalo jam skribis artikolon nia 
klera samideano Mello Souza.

—Dum unu el niaj monataj vespermanĝoj, oni 
decidis sendi salutan leteron al la grupo esperan
tista de Melitopolis, naskiĝa urbo deniaj bonaj sa
mideanoj rusaj sro Michulovich kaj Hovard kaj an
kaŭ al grupo de Carcon, ĉar tiuj du grupoj sendis 
al ni salutojn per ili.

ŜTATO S. PAULO. —La Praktika Akademio 
de Komerco invitis nian tiean samideanon d-ron 
Haroldo Amaral por fari kurson de Esperanto en 
la respektiva sidejo.

ŜTATO MINAS-GERAES.—La organiza Ko
mitato por la 4*  Brazila Kongreso de Esperanto, 
jam komencis laboradi por ke la Kongreso atin
gu plej grandan sukceson. Oni jam aranĝis rabaton 
en la hoteloj kaj,de nun, organizas la festojn. Mul
te da ĵurnaloj de tiu Ŝtato estas tre favoraj al ni 
kaj ĉiam publikigas informojn kaj artikolojn pri 
kaj por Esperanto. La kasisto de 1’ Komitato, s-ro 
Paulino Bandeira malfermis specialan kurson en 
Juiz-de-Fóra.

ŜTATO RIO GRANDE DO SUL.—S-ro In
ĝeniero Arthur Paulino dé Souza komencis kur
son de esperanto en Komerca Klubo de Cruz Alta 
kaj sciigis nin, ke li esperas fondi grupon de propa
gando en tiu urbo.

H. M.

LIA REĜA MOŜTA AFFONSO XIII.
i... ,, y . ’ - . • ’

! ESPERANTISTO

La Prezidanto de la Madrid’a Grupo Esperant
ista vizitis la Hispanan Reĝon por donaci al li 
numeron lukse binditan da La Revuo, kiun la 
Redakcio dediĉis al li, kiel Honoran Prezidanton 
de la Va Esperantista Kongreso.
Dum la interparolado, la Prezidanto de la Ma
drid^ Grupo faris mallongan raporton pri la 
Kongreso kaj Postkongreso. La Reĝo, kiu kore 
aprobas nian celon, aldonis, ke li iom lernis Es
peranton, kaj li tion pruvis per legado kaj tra- 

i dukado de peco el la gazeto al li donacita, kaj 
li ankaŭ diris, ke estus konsilinda la lernado de 
Esperanto al la diplomatiistoj. Poste, la Prezid
anto de la Grupo, je la nomo de Dro Zame
nhof, dankis la Reĝon, pro la honoro, kiun Li 
faris al nia kara Majstro, nomante lin Koman
doro de Elisabeto la Katolika, kaj la Reĝo res
pondis, ke tiu ago ne meritas dankon, ĉar li 
nur faris iom da justeco al la granda merito de 
la elpensinto de nia lingvo, kiun—li diris—li ne 
povas ellerni pro multegaj okupoj.

. • »1

El „ La Suno Hispana”.

K0RE5P0DDflD0

Deziras korespondi, per ilustritaj poŝtkartoj, 
kun fremdaj esperantistoj, la jenaj samideanoj:

Fraŭlino M. Jansen—Herslebs-gade 47 Chris- 
tiania—Norvege.

S-ro V. Polansky, Mooskvo, Rusujo, I—Tvers
kaja—Yamskaja, N 54, 1. 12.

S-ro Gilbert E. Morgan—1315, Schofield Buil- 
ding—Cleveland, Ohio, U. S. A.

S-ro Afahasij Horbonos—s. B.— Lepatiĥa, Ta- 
vriĉeskoj gub—Rusujo.

João da Silva Gaspar—Canhas—Ilha da Ma
deira.

S-ro Barend Schoen—rue des éperons d’or, 
85—Anvers, Belgigue.

S-ro Rudol Sochor—Jakonbkova ul,3—Praha 
—Ziŝkov—Bohemia, Austria.

S-ro Elmér Zoltan—Ujpest,ĉeBudapests, Poŝ
tejo— Hungria (Pri filozofio, politiko, naturscien
coj aŭ fotografio).

S-ro Mihailo Borisov—Krasnojarsk — Eniseĵs- 
koj gub.—(Siberujo), Rusujo.

S-ro A. Marucic-stud. Bekesumbekay, 9—Bel
grado—Servia.
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16a-20a SEPTEMBRO 1910

CIRKULERO

En la monato Septembro nia lando festos 
siau centjaran sendependecon. Oni ne povas aĵon. 
prezenti al ni plej bonan okazon por elmontri 
al niaj fratoj de Sudameriko kiuj estas al ni vizit
ontaj, niajn progresojn en ĉiuj fakoj de 1’homa 
aktiveco kaj ankaŭ vidigi per Esperanta Kon
greso nian agadon por helpa lingvo internacia, 
kies efektiviĝo ĉiam estis konsiderata kiel unu el 
la plej grandaj akiroj de 1’homaro kaj nune kiel 
necesega progreso de nia civilizacio.

Ni havas la honoron inviti vin al tiu Kongreso 
efektiviĝonta dela 15*  ĝis la 20a de Septembro.

En nomo de Esperantismo kiu interkunligas 
nin, parolantajn la saman lingvon, ni vin petegas, 
honori nian kongreson. Se ne ebla estus via 
ĉeesto, ni petas vin, sendi al ni vian aliĝon kaj 
ĉion, kion povas utiligi nian propagandon: ĉu

NOVAJ GAZETOJ RIGEVITAJ :
* a

H /i

revuojn, broŝurojn k. c. aŭ alian ajn esperant-C.

Bonvolu akcepti la esprimon de nia sami
deana sindoneco.

• •

• •
LA KOMITATO DE CHILA ESPERANTISTA

ASOCIO.

Prezidanto: Dro. E. Fraga; Vicprezidantoj 
Dro. Carlos A. Gutierrez kaj Boris Gojano; Ka
sisto: Luis Pujol; Sekretario: Alberto Guichard; 
Sinoj Elmira Pujol, Natalia Murillo de C., Luisa• • • *
Leigh de Fraga; Sroj.; Pedro Nagel, E. Fraga F., 
Gmo. Gronemeyer kaj Héctor Puebla.

•u

—

%

I

'/ •

racio. Jare. Redakcio kaj administracio. 42, strato 
Gracia. Barcelona — Hispanujo.

Gazeto Andaluzia. Organo de la Grupoj de 
Cadiz kaj ĝia regiono. Strato M. Torrero, 1 —

Sm

Kolombia Stelo. Unua esperanta ĵurnalo en 
Kolombio. Oficiala organo de Esperantista 
Unuiĝo. Jare. 20 Sd. Cucuta, Colombia S. A. I San Fernando Cadiz, Hispanujo.

Esperanto et Croix-Rouge. Bulletin dela So 11.40. 
ciété Francaise Esperanto—Croix-Rouge,Redakcio: 
51. rue de Clichy, Paris. Jare. 1 fr. (0.40 Sm).

U Bibliofilo Militare. (La Militista Biblio
filo.) Direkcio kaj Administracio—Via Cavour 
101. Roma, Italujo, jare, 6. 40 S-m.

Serba Esperantisto. Propaganda kaj oficiala l Esperantista 155 sd Higli Holborn, London W. C. 
monata organo de la Serba Esperantista Societo. | Anglujo.
Jare

Jare.

La Mevo. Internacia monata ilustrita revuo. 
Jare. Sm 1,40. Sondergade, 42, Horsen. Da 
nujo. ' /

La Propagandisto. Trimonata propaganda 
folieto. Organo de la Internacia Propagandejo

, 2 Sm. Pop Lukina4, Belgrado. 
Kataluna Esperantisto. Monata gazeto.

ciala organo de la Kataluna Esperantista Fede-1 nate.

Jare. 20 sd.
Bulletin Officiel de la Société Francaise poui 

ĉiumo-
Servia.

Ofi-1 la propagation de 1’ Esperanto. Aperas
33, rue Lacépéde, Paris. Francujo.
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Grupo de kongresanoj en “Cremerie Buisson”

(Kliŝaĵo de “Fon-Fon”)

0 ESPERANTO NO ESTRANGEIRO
... *

INGLATERRA.—O ensino do Esperanto penetra gra
dualmente nos diversos estabelecimentos de instrucção. — 
As gazetas cada vez mais interessam-se pela propaganda. 
Excellentes artigos publicaram os seguintes jornaes : «Nur- 
sing Notes», «The Homoepathic World», «The Postage 
Stamp» e outros.—Existem em Londres 27 grupos esperan
tistas e funccionam 24 cursos.—Fundou-se a «Brita Societo 
de junaj esperantistoj», cujo lim é propagar o Esperanto en
tre a mocidade do Imperio Britânico.—A casa ingleza Bur- 
roughs Welcome and C. publicou, em esperanto, o catalogo 
dos productos medicinaes por ella fabricados.—Por occasião 
da Exposição Anglo-Japoneza, que tem lugar em Londres, 
de Maio a Outubro, haverá um dia dedicado ao Esperanto.

DINAMARCA.—A «Centra Esperantista Ligo» prepara 
um congresso nacional para os fins de Agosto, por occasião 
do Congresso Internacional dos Operários, cuja these princi
pal a ser discutida é a seguinte : «A Introducção de uma lin
gua internacional».—Fundou-se um grupo em Esbejerg.

RUSSIA.—Adheriram á «Ruslanda Esperantista Ligo» 
mais 7 grupos situados em diversas cidades desse paiz.—0 
governo concedeo finalmente a permissão,ha muito esperada, 
para a realisação do 1*  congresso esperantista russo, que 
realisou-se em S. Petersburgo, de 20 a 25 de Abril.—Abrio-se 
em Odessa uma exposição esperantista que durará até o mez 
de Outubro.—Os jornaes militares, a principios contrarios 
ao Esperanto, começam a publicar artigos bastante favorá
veis á propaganda.

FRANÇA.—Continua o esperanto a espalhar-se por todo 
o paiz. E’ impossível descrever as festas, concertos, confe
rencias e cursos que se realisam em Paris e em grande nu
mero de cidades, tendo a propaganda attingido até as al
deias.—O conselho do districto de Amiens emittio um voto 
em favor do ensino do esperanto nos liceos, collegios, escolas 
normaes e primarias. Abrio-se nessa cidade um curso na Es
cola Normal.—Segundo informa a «Revue Scientifique et 
Moral du Spiritisme», brevemente será creado um escriptorio 
internacional, que permittirá a correspondencia em inglez. 
allemão, italiano, hespanhol, portuguez, russo e esperanto 
com os espiritualistas do mundo.—0 theatro «Olympia», de 
Paris, publica em todos os seus programmas uma interes
sante noticia das attracções de seu espectáculo, redigidos em 
francez, inglez, allemão e esperanto.—O jornal «Armée Mo
derne», de Angouleme, abrio um curso de esperanto.—O jor
nal humorístico «Pages Folies» iniciou um concurso origi
nal, com numerosos premios, para a decifração de enigmas 
esperantistas.
. . ’ _ * • • V4. • • • .

• • W

BÉLGICA. — Durante a Exposição Universal de Bru- 
xellas haverá, em uma sala especial, uma exposição espe- 
rantista. Além disso, o Esperanto será empregado nos diver
sos congressos que se realisarão nessa cidade. Dous con“ 
gressos, o das Associações Internacionaes e o da Imprensa 
periódica, já traduziram todos os seus documentos prelimi
nares em Esperanto. A «Revista Official dos Congressos da 
Exposição» será publicada em francez e em Esperanto^
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ALLEMANHA.—Fundaram-se nesse paiz durante o pri
meiro semestre do corrente anno 27 sociedades esperantistas. 
A propaganda continua satisfactoriamente, quer por meio de 
conferencias, quer pela imprensa.—De 28 de Julho a3de 
Agosto realisaram-se em Augsburg os congressos da Univer
sala Esperanto-Asocio e da Tutmonda Esperantista Kura
cista Asocio. Abrio-se nessa cidade um curso para os agentes 
de policia pago pela municipalidade.—Prepara-se em Chem- 
nitz uma grande exposição esperantista.—A Universidade 
Commercial de Leipzig acceitou o Esperanto como materia 
de instrucção para o anno corrente.

AUSTRIA.—Deve reunir-se no corrente anno em Vien
na um congresso internacional de professores commerciaes e 
de estudantes de universidades commerciaes e nelle será dis
cutida a seguinte these : «A introducção do Esperanto nas es
colas commerciaes».—As municipalidades de Praga e de Pil- 
sen resolveram subvencionar os grupos locaes.

SUISSA.—Brevemente apparecerá um novo orgão espe
rantista denominado «Vespera Horo» como supplemento a 
gazeta semanal «Illustriestes Schweizerheim», que ha pouco 
tempo abrira suas columnas á propaganda do Esperanto.

HESPANHA.—Fundou-se em Madrid a «Sociedade Es- 
peranto-Cruz-Vermelha», analoga a de igual nome da Fran
ça.—A municipalidade de Baracaldo resolveo subvencionar 
com 120 pesetas annualmente o grupo local. — No Theatro 
Romêo de Barcelona foi levado á scena com grande exito o 
drama «Mistero de Doloro», em beneficio de um dos acto- 
res.—Realisou-se em Sabadell, durante o mez de Maio, o 1- 
Congresso Esperantista Catallão.

• \ •» * 4 *

ITALIA—Realisou-se em Tirenze a 1’ reunião dos espe
rantistas ital ian os,sendo fundada a Federação Italiana Espe
rantista. A 2' reunião terá logar em Genova. — Ficou resol
vido envidar-se esforços para que o Congresso Internacional 
de 1913 se efiectue na Italia.—Appareceo a «Itala Esperan
tisto», que vem substituir a gazeta «Notizie Esperantiste».— 
A gazeta militar «II Bibliofilo Militare» começou a publica
ção de um supplemento especial dedicado á propagandado 
Esperanto. — Fundou-se uma sociedade em Genova e um 
grupo operario em Turim.

TURQUIA.—Annuncia-se para breve o apparecimento 
de um orgão de propaganda, denominado «Turka Esperan
tisto».—Os esperantistas desse paiz tencionam receber com 
grandes festas uma caravana de «Samideanoj» da Rumania.

SERVIA.—Cresce o movimento esperantista, principal
mente em Belgrado, graças aos esforços do presidente da 
Serba Esperantista Societo, que é também professor da Uni
versidade daquella cidade.—Até fins de 1908 existiam na Ser
via apenas alguns esperantistas isolados. Em Dezembro des
se anno fundou-se em Belgrado a 1*  sociedade de propagan
da.—Em 30 de Março ultimo appareceu a revista «Serba Es
perantisto», orgão official daquella sociedade.

TURQUIA AZIATICA.—Realisou-se com extraordiná
rio successo um baile commemorativo da fundação da socie
dade esperantista da Ilhade Samos. O Principe Andreo Ko- 
pasis e sua esposa compareceram a essa festa trazendo am
bos ao peito um bello distinctivo esperantista. Notavam-se as 

presenças dos cônsules da Hespanba, Italia e Allemanha, de 
senadores, magistrados, do chefe de policia e de outras pes
soas gradas.

PERSIA.—Em Teheram já existem alguns esperantistas 
que tencionam propagar o Esperanto por todo o paiz.

TRANSVAAL. — Dr. Kleiner abrio um curso na Preto
ria. — Em Johanesburg fundou-se um grupo, denominado 
«Fidela Steleto» e abriram-se dous cursos.

ESTADOS-UNIDOS.—Durante o ultimo semestre fun
daram-se 9 grupos de propaganda.—Continuam os prepara
tivos para o 6’ Congresso Internacional. O Governo dos Esta- 
dos-Unidos expedio uma circular a todos os seus represen
tantes diplomáticos, ordenando-lhes que convidem os go
vernos juntos aos quaes estão acreditados para que estes se 
façam representar nesse Congresso. E’ uma grande victoria 
alcançada pela commissão organisadora do mesmo congres
so, a cuja testa se acha o sr. John Barret, director do Bureau 
Internacional das Republicas Americanas.—O Governo do 
Estado de Maryland, considerando ser de grande necessidade 
a existência de um idioma internacional e á vista dos pro
gressos do esperanto resolveu, por decreto de 11 de Abril, 
que essa lingua seja ensinada nas escolas districtaes e nor- 
maes do Estado.

MÉXICO.—A revista semanal «El Heraldo», que se pu
blica em Matehuala, e o importante diario «El Tiempo» co
meçaram uma série de artigos sobre o esperanto. — Reappa- 
receu muito melhorado o «Verda Stelo». O «Esperanta-Ga
zeto», de Guadalajara, apparecerá agora quinzenalmente. 
Nossas felicitações.

ILHA DE CUBA.—A gazeta «Postal» de Manzanillo pu
blicou uma série de artigos mostrando os importantes servi
ços já prestados pelo Esperanto.—O sr. Crespo foi eleito côn
sul esperantista em Baez e Placetas e conseguio fundar um 
grupo naquella cidade, onde elle dirige um curso de espe
ranto. Brevemente fundar-se-ha outro grupo em Placetas.— 
Fundou-se em Guantanamo um grupo, denominado «Paco 
kaj Libereco».

COLOMBIA.—Fundou-se em Gramalote o 3- consulado 
da «Esperantista Unuigo» e abrio-se um curso na escola mu
nicipal.—Fundou-se em Chináco uma sociedade de propa
ganda. — O importante jornal de Bogotá «Gazeta Republi
cana» publicou um excellente artigo favoravel ao Esperanto.

VENEZUELA.—Fundaram-se grupos em Altagrada e 
San Christóbal. Brevemente apparecerá nesta cidade um jor
nal denominado «Anda Lumo».

EQUADOR. — O jornal «El Telegrafo», de Guayaquil 
trouxe, nos numeros de 25 de Junho e27 de Julho, esplen
didos artigos favoráveis ao Esperanto, da lavra do sr. Gus
tavo Lemos. Foram estes os primeiros artigos de propaganda 
publicados nessa Republica.
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Escrever legivelmente e remetter, com a im
portancia da adhesão, sob registro ou vale pos-

I
O ' remettente receberá o 

bro da Liga, e o «Brazila Espe

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
BOLETIM DE ADHESÃO

s.

nas quaes tomam parte ;
■. I

Liga e nas encommendas que por m

Profissão......

Endereço.......
F

rantista local. 
Nota.

* W . M, U l- J1 À •

GRUPOJ ESPERANTISTAJ

1906—Marto—G. E. Suda Stelaro—Campinas.
Junio—Brazila Klubo «Esperanto»—Rua Sete Setembro, 

195, Rio.
Septembro—Esp. Societo Sud-Rio-Granda—Rua Sete de 

Setembro, Porto Alegre.
Oktobro — G. E. de Niteroi — Rua Marquez do Paraná, 

69, Niterói.
Decembro — Grupo Esperantista Laboristaro — Rua do 

Hospicio, n. 145, T Rio.
1907 — Majo —-Esperanta Petropolisa Grupo — Petro

polis. .
Majo—G. E. Cachoeiro de Itapemirim—Espirito Santo. 
Julio—Espero Katolika —Libero Radaro, 40. S. Paulo.
Augusto—G. Matena Stelo—Avenida Intendencia n. 193, 

S. Paulo. - . <
Septembro—Esperanto-Klubo—Aracajú, Sergipe.
Septembro — G. Espero (virina), Rua Verediana, 10 A, 

. Paulo.
Novembro — G. Juna Esperantisto — Rua Veridiana, n. 

10 A, S. Paulo.
Novembro—G. E. de Pouso Alegre, Minas.
1908—Marto—G -E. de Bom Jardim, E. do Rio.
Majo—G. E. de Villa Nova de Lima, Minas. 
Junio—Brazila Espero (virina grupo) Campinas. 
Decembro—Esperantista Klubo de Uberaba, Minas. 
IPOS—Februaro—Amparo Esperanta Klubo, Estado 

Paulo.
Marto — «Esperantistinaro» de Guaratinguetŭ, Estado 

S. Paulo. ? . z
:Aprilo—Grupo «Zamenhof», Queluz, S. Paulo.

Junio—Nova Sento—Cruzeiro, S. Paulo.
Junio—Alagoas Esperanto-Klubo—Maceió.
Julio—Grupo Esperantista «Antaŭen». Palma, Minas 

Geraes.
— «Norda Matena Stelo, Tamoyós n. 41 B. Belém, 

Pará,.
1910—Majo—Centro Esperantista de Cátaguazés. Minas 

Geiaes. ‘ ’

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
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. Unuiĝo kreas forton

A Brazila Ligo Esperantista (Liga Esperan
tista Brazileira) cuja directoria e annuãlmente 
eleita pelos Congressos, tem por fim dirigir a 
propaganda do esperanto no Brazil em questões 
de interesse geral, proceder a exames de espe 
ranto, dar diplomas de professores, auxiliar os 
grupos e representar em qualquer emergencia a 
opinião dos esperantistas brazileiros.

Séde—Rio de Janeiro, rua Sete de Setembro. 
195.

_ Cotisação annual. Cada grupo que ahderir 
paga 10$ por anno e elege um delegado, de pre
ferencia residente no Rio de Janeiro. Pode o 
Grupo escolher mais de um delegado, pagando 
nessa hypothese 10$ por cada um.

Qualquer pessoa pode isoladamente adherir 
à Liga, pagando a annuidado de 5$. Não ha 
joia.

Vantagens. Os grupos que adherirem á Liga 
gozarão das seguintes vantagens :

a) Recebem o «Brazila Esperantisto*  para 

■*  «T*

THWcu»

os socios COI 
assignatura annual;

6) Por intermedio dos seus delegados são 
informados das decisões da Directoria da Liga,

I

c) Gozam de Abatimento nas edições da 
eio della 

fizerem de quaesquer obras esperantistas;
da Liga», todo o auxilio que 

puder prestar, em beneficio da propa-
I

e) Podem publicar no orgão official da Liga > • • •

*

Data e assignatura

Nonte

r

tai, ao sr. Edmundo Tribouillet, thesoureiro, rua 
Sete Setembro 195. L __ _
cartão de me 
rantisto.»g‘2

Quanto á adhesão dos grupos e demais in
formações, dirigir-se ao Sr. J. B. Mello Souza, 
to Secretario, rua Sete Setembro 195.
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HELPABONANTOJ DE BRAZILA
ESPERANTISTO

Foram os seguintes os helpabonantoj de Bra
zila Esperantisto durante o anno de 1909:

Brazila Klubo Esperanto, Skoj Murillo Fur
tado, Eberardo Backheuser, João Keating, Al
berto Couto Fernandes, J. B. Mello Souza, Leo
nel Gonzaga, Honorio Leal, Eustorgio Wander
ley, Hernani Mendes, Edmundo Felix Tribouillet, 
Joaquim T. Aâ 
bano e José

■i

k

. OFICIALA GAZETO ESPERANTIST

pcão Junior, Manoel Luiz Cuia- 
os Santos Filho,

«

I

Os helpabonantoj durante o corrente anno 
são mais os seguintes: Esperanta Petropolisa 
Grupo, D-ro Reinaldo Geyer, D-ro Antonio Car
los de Arruda Beltrão, G. E. Norda Matena 
Stelo do Pará, João Teixeira de Siqueira Maga
lhães, D-ro Ataliba Amaral de Araujo, João 
Duarte da Silveira/ D-ro Alcebiades Correa 
Paes, D-ro Oscàr Napoleão Garcia de Souzá e 
João Alfredo Desiderio Combat.

A todos a Brazila Ligo agradece o valioso 
auxilio que por este meio nos prestam.

.-■■■■ 1 ■ ■
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Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato 
de la Kongresoj

Jara abono ............................ 5 fr.
Aperas ĉiumonate, krom en Septembro. Ĉiuj 

esperantistoj devas ĝin aboni
Redakcio kaj administracio, 51 rue de Clichy. Paris.

V - -
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LINGVO [NTERNACIA
MONATA CENTRA ORGANO DE, LA ESPERANTISTOJ 

nur em Esperanto 4S p. (13x20)
Jara abono : 5 fr. (2 Sm)

Kun Literatura Almanako: 7,50 fr. (3 Sm).
‘ Administracio : Presa Esperantista Societo

33, RUE LACÉPEDE, PARIS

u i «Ç * •• ‘ 4r A

Papelaria Jírasil
. ESPERANTAJ PLUMOJ

i. L. ItODRlGlES DA COSTA
Rua da Quitanda IIO (antigo 80)

RIO DE JANEIRO
e
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ha REVUO
Internacia Monata Literatura Gazeto
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kun la konstanta kunlaborado de D-ro Zamenhof
Jara abono ...................... •. . 7 fr.

Redakcio kaj administracio ĉe Librejo Hachete 
kaj k.o ;

79, Boulevard St. Germain, Paris

Oni abonas ĉe la Firmo

*

r

Francisco fllues & C.ia -^gr
-*̂** * »w' « >w ■»’> ' ’ * i S» . ’ -

166 — Rua do Ouvidor — 166
w -

Rio de Janiro
✓
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■ JAPANA ESPERANTISTO
* ■ ■

Internacia ilustrata esperanta revuo—Oficiala 
organo Japana Esperanto Asocio pri Ekstrema- 
O ciento. Artikolojn pri sciencoj, literaturoj, artoj, 
industrio. Multaj illustraĵoj.

•** “ > a 9 J l** J f .p» 9^ 4 • t ** A W * A " «• L " A < •
A L • * •* A j Jj w f • t ** ■

Jara abono : 2 yen.; 2 sm.; 2 fr. 10.—Japana Esperantis
to, Marunouclii, Tokio. _
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DE S. JOSE’
M. G. Gonçalves & Comp.
±= RUA S. 305E’, 29 e 31 =

Proximo á rua Julio Cezar (Antiga do Carmo)
- *v  / “• r- w*  ** • * ii »*  •• *1 K*r  ? " w” ' * ie- Á

__________________________     _ ■ - - - - —- ■ ’ *  T —   I “*■ ■ ia 4 r-. ■ ■ ■ ■ ■ -m

• *

Vortaro Esperanta-Portugala
*

KOMPILITA DE TOBIAS R. LEITE

Um volume in 16,176 paga ....... Fr. 1,80

* Aĉetebla ĉe Francisco Alves A C. 166, rua do 
OuVidor.- Rio de Janeiro.

J ’ A » •* .* •IA *•" • * ■ • P • *’’*i*'a >4

l —Kaj ĉe ĉiuj eldonistoj de «La Revuo».
i ~ *
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ĈIUJ ESPERANTISTOJ devas, aĉeti sian.
. * *

.•/ ”< • >

-..••• -V •*.  ; meblaron ĉe S-ro Tavares
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